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postguerra editat· en cataló a
Vilanova i la Geltrú.

L'any 1941 traslladó la seva residen-
cia a Portugal, on posó en,marxa un
complex industrial dedicat a l'obten-
ció de ciment bloric. Durant vint onys
Virella va romandre a Portugal, on es
dedicó a la investigació i a l'estudi
del ciment. En quant als seus estudís
sobre história local i comarcal,
aquests quedaren una mica oblldots.
tot i que de tant en tat feia arribar
alguna col-loborocló al setmanari
Villanueva y Geltrú i al Boletín de la
Biblioteca Museo Balaguer i a
Folklore. L'any 1958 va participar en
els Jocs Floralsde la lIengua catala-
na en el centenari de la seva restau-
roció, que es van fer en lexili a la ciu-
tat de Mendoza, a la República
Argentina. Guanyó un premi de con-
notacions vilanovines, el Víctor
Balaguer, pel seu treball Garraf, la
comarca del mar i de muntanya ..

Fou al 1971quan retornó a Vilanova
per fer-se córrec de la direcció de
I'empresa Materials Hidróulics Griffi,
Tan bon punt s'establí novament a
casa reprengué les seves col-lobero-
cions amb articles de oivulqocló. La
majoria deis seus treballs s'establien
entre l'époco medieval i els inicis del
segle XX,amb especial rejlevónclo a
la fundació de la nostra ciutot. els
esdeveniments del segle XIX i el
paper del ferrocarril al Penedes cos-
taner.
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En aquesta línia de treballs locals i
comarcals, I'any 1974 rebé el premi
Catalónia per la seva obra Vilanova i
la Geltrú, Del rnnlenon de Cubelles al
seré aniversari de la carta pobla de
Vilanova, publicada a la "Biblioteca
Selecta", Aquest esdevindria dlrn-
mediat un Ilibre de referencia essen-
cial en la bibliografía penedesenca,

Després de la seva jubilació, Virella
trobó el temps necessari per a les
seves col-loboroclons i la seva tasca
de divulqoció. L'any 1976va rebre el
premi Pers i Ricard en el ja Diari de
Vilanova en reconeixement a la seva
labor de divulgació geogrófica i
histórica al Ilarg de 25 anys. Un any
més tard completó l'obra Lesclasses
socials a Vilanova i la Geltrú en el
segle XIX.Aquest mateix any formó
part de la Comissió Local pro
Monument a Francesc Mació a
Vilanova, essent al 1979 el president
d'aquesta entitat associativa, la qual
oconseouí uns anys més tard realitzar
el seu propósít, També al 1977 veié
publicat el text de la conferencia
que el 26 de juliol de 1974havia pro-
nunciat a la Biblioteca Museu
Balaguer en commemoració del seté
centenari de la concessió de la
Carta de Poblament i Franquícies a
la Ilavors Vila Nova de Cubelles. El
text es publicó amb el títol La funda-
ció de vllonovo.

Albert Virella fou un deis grans pro-
motors del projecte de creació de

l'obra d'ALbett vlreLLa rONandra cdl.a patrl~onl
de La clutat (foto:eL Retrat/Mlke)
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l'lnstitut d'Estudis Penedesencs, que
implicava I'anomenat Gran Pene-
des, La constitució de I'entitat es feu
el 15 de maig de 1977en un acte a
la sala gótica del castell de Sant
Martí Sorroco. La primera publicació
de la nova entitat fou Un terme
rnll.lenorf: Castellet i la Gomal. Elpas-
sat i el present, on Virella parlava
ómpliament de la identitat penede-
senco,

A partir deis anys 80 Albert Virella
colloboró amb la Gran Enciclo-
pedia Catalana redactant diferents
entrades. També al 1982elaboró tot
I'apartat penedesenc de la Gran
Geografía Comarcal de Catalunya
(vol. 5),Aquell mate ix any va rebre el
premi Francesc Mació, convocat pel
Centre d'Estudis Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú, pel seu estudi Els
anys tristos (1881-1900), Crónica de
la decadencia de Vilanova i la
Geltrú,

Per la seva tasca de divulgació cons-
tants en diversos mitjans, al 1984se li
concedí el Diploma de Reconeixe-
ment de Mérlts en Favordel Patrimóni
Cultural de la Generalitat de
Catalunya.

1995va suposar per a Albert Virella i
Bloda l'any deis reconeixements,
Rebé la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya. Peró
també va obtenir el reconeixement
de la seva vilo quan l'Ajuntament ~e
Vilanova i la Geltrú Ii concedí la
Medalla de la Ciutat "per la seva
extensa i notable obra de recerca i
divulgació de la comunitat local, tant
del passat com del present", Tot i la
seva edot. Virella va seguir amb la
seva tasca de difusió i aquell mateix
any publicó el treball de divulgació
histórica El canvi de dinastia i la fra-
gata de Vilanova (segles XVII i XVIII).

L'any 1998 publicó una de les seves
obres més extenses i que incorpora-
va una órnplío bibliografia, Vilanova i
la Geltrú durant la invasió francesa,
publicada per l'lnstitut d'Estudis
Penedesencs,

L'obra d'AlbertVirella i Bloda emmar-
ca més de tres-cents cinquanta tre-
balls, recollits en la publicació
Bibliografia 1934-1995, editada per
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
coordinada per Francesc-Xavier Puig
Rovira.

El 22 de gener d'enguany Albert
Virella i Bloda ens deixava a I'edat
de 84 onvs. L'enterrament de l'hlsto-
riador a I'església de Sant Antoni
Abat va servir cerqué vilanovins i
amics Ii retessin un últim homenatge,
Ens ha deixat, pero. un important
patrimoni cultural per ala nostro. la
seva ciutat.
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